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PLÁN DOMÁCÍ VÝUKY OD 11. 5. DO 15. 5. 2020 
 

POKYNY PRO DISTANČNÍ VÝUKU 

 
1. Sledujte pořad ČT1 ŠKOLA DOMA – v úterý se procvičuje čeština od 14 hodin. 

2. Pro výuku používejte vaše učebnice: Hravá čeština 9, Čítanka 9, pracovní sešit 

Přijímačky v pohodě 9 – pracovní sešit obsahuje online klíč se správnými odpověďmi 

se specifickým kódem, který naleznete, jak je vám dobře známo, na zadní straně PS. 

3. Český jazyk a literaturu můžete procvičovat, pokud máte tuto možnost, také na 

webových stránkách: 

• www.nechybujte.cz – doporučuje MŠMT, obsahuje vysvětlení veškeré 

gramatiky včetně skladby, poradí s pravopisem, s významem cizích slov, 

opraví jakýkoliv vložený text atd. 

• www.dumy.cz – obsahuje vysvětlení jakéhokoliv učiva v aplikacích Word, 

nebo PowerPoint, např. Václav Havel, Semafor aj., do kolonky pod názvem 

Vzdělávání zadejte Základní vzdělávání pro druhý stupeň – Český jazyk a 

literatura 

• www.kaminet.cz – zaměřuje se na mluvnici a literaturu 

• www.kamizdat.wz.cz – zaměřuje se na sloh, ale i dramatiku 

• https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/prijimacky-nanecisto/ - odkaz 

vpravo nahoře nabízí test zdarma 

• https://procvicprijimacky.cermat.cz/  

• www.pravopisne.cz, www.umimecesky.cz, atd. 

4. Porozumění textu dosáhnete zejména četbou knih. 

5. Doporučuji Vám přečíst úryvky z Čítanky 9 od těchto literátů (plán do konce školního 

roku, nikoliv jen na příští týden): 

Václav Hrabě, Jiří Žáček, Michal Viewegh, Iva Pekárková, Lion Feuchtwanger, Anna 

Franková, Ladislav Mňačko, Antoine de Saint-Exupéry, Ernest Hemingway, Jerome 

David Salinger, John Lennon, George Bernard Shaw, Betty MacDonaldová, Agatha 

Christie, Ray Bradbury, Stanislaw Lem, Robert Fulghum aj. 

6. Kontaktovat mě můžete prostřednictvím elektronické žákovské knížky (aplikace Škola 

online), nebo e-mailem na adrese: janikova@9zszlin.cz.  

7. V žádném případě nezahálejte, český jazyk Vás bude provázet celým životem. 

8. Ať se Vám daří na středních školách a učilištích ☺! 

Mgr. Marie Janíková 
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MLUVNICE 
Tento pracovní list si můžete vytisknout a vlepit do mluvnického sešitu, anebo jednotlivé 

úkoly přepište do mluvnického sešitu. 

1. Významové poměry 

a) Vyluštěním tajenky se dozvíte název následujícího textu. 

 

1.          L        

2.       V           

3.        S           

4.     Ř             

5.   P O              

6.       S L          

 

TAJENKA: …………………………………………………………………. 

1. Poměr mezi sobě rovnými větami. 

2. Poměr mezi větami, u kterých se obsahy vzájemně vylučují. 

3. Poměr vět, kdy druhá věta je obsahově závažnější než první. 

4. Poměr vět, u nichž druhá věta v pořadí obsahuje příčinu a první 

důsledek. 

5. Poměr vět, u kterých si obsahy navzájem odporují, staví se proti 

sobě. 

6. Poměr vět, kde v první větě je příčina a v druhé důsledek. 

 

b) Vedle věty jednoduché, nebo souvětí souřadného napište druh významového 

poměru. 

Větu jednoduchou označte červeně, souvětí souřadné modře. 

Doplňte ve větách/v souvětích čárky mezi souřadně spojenými HV, nebo složkami 

několikanásobného větného členu. 

 

Název textu…………………………………………… (znáte z tajenky) 

Ze Země sice hvězdy vypadají jako nepatrné světélkující tečky ale ve skutečnosti jsou 

to obrovité horké koule žhavých plynů v hlubinách vesmíru. 

Hvězdy neustále vznikají a zanikají. 

Naše Slunce je jednou z nich dokonce nejbližší z nich. 

Pohledem do dalekohledu se některé podobají kotoučku  proto je nazýváme 

planetární mlhovinou. 

Z některých hvězd se buď stanou supernovy nebo obrovští červení veleobři. 

Supernova nevydrží dlouho neboť je hvězdou rychle rozpadající. 

 

c) Zdůvodněte velké, či malé písmeno u slov: Slunce a slunce, Země a země. 

 

2. Úkol z minulého týdne z učebnice Hravá čeština 9: s. 85, cv. 7 a), b), c), d), e) písemně 


